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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
علي بن سالم بن سعید بكّیر/ تقدیم الشیخ العالمة   

وصلى اهللا وسلم ، ونسألھ التوفیق والثبات ، الحمد هللا ربنا 
  .على نبیھ محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین 

  :وبعد 

وال . فإنَّ مكانة فھم علوم اللغة العربیة وآدابھا  ال تخفى   
ومن المعلوم أن نظم ھذه العلوم أسھل  ،سیما علم النحو 

ولھذا فإنني عندما اطلعُت على ، لحفظھا وأبعد لنسیانھا 
نظم اآلجرومّیة الذي كتبھ وصاغھ أبو یعلى محمود الجمل 

وعسى أن یوفق اهللا َمن یقوم ، سرني كثیرًا  -حفظھ اهللا  -
.  نفع اهللا بھ الطالب فینال الناظم الثواببطبعھ لینتشَر وی

  . یتولى الجمیع بعونھ وتوفیقھ واهللا
 وكتبھ علي بن سالم بن سعید بكّیر

ھـ ١٤٣٠صفر /  ١٠في   
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 ةنظم اآلجرومي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــةقدمم

ـــــــــــي حمــــــــــــداً بـرل القُــــــــــــرآنِ عــــــــــــرِبِم  

ــعِ    ـــــــــــــــ رافـــانِ و ــانِ اإلِنســــــــــــــــ   بالبيــــــــــــــــ

    
هــز ــــــــــ يـــــــــــــن م رِ عـــائ ــــــــــــقِ ســـــــــــ اخلالئـ  

   حـــــــــــني ــانِبِ ابـــــــــــتَاله ــاطقِ اللِّســـــــــ   النـــــــــ

    
ــم ــالة ثُـــــــ ــــــ الصـ ــع ــــــ ــالمٍ مـ ــــــ ــبِ سـ ــــــ أَطيـ  

ــى    ــي علـــــــ ــانِ ذي النبِـــــــ ــي اللِّســـــــ   العربـــــــ

    
ــد ــــــــــــــــ مـحم ــــــــــــــــــه آلـاألَطهـــــــــــــــــــارِ  و  

ــا    ــور مــــــــ ــ كُــــــــ ـــــــ لــــــــــى لُالليـــارِ ع   النهــــــــ

    
ــد ــاعلَم وبعـــــــ ــذا أَن فَـــــــ ــر هـــــــ ــــــ املُختَصـ  

ــ    ــتَهر نَظـــــــــ ــوِ اشـــــــــ ــنت أَولَ النحـــــــــ ــــــــ مـل م  

    
ــ ــهيلَ بـــــــــــه وأَرجـــــــــ   للحفّـــــــــــاظ التَّســـــــــ

   ســــــــــــــــرِهيحــــــــــــــــرِ يف لالب األَلفــــــــــــــــاظو  

    
ــائتَني كَاحلُلَـــــــــــــــــل     أَبياتُهـــــــــــــــــا يف مـــــــــــــــ

ــل    ــــ فَاجعـ ــي ــــ أَخـ عـــــــوةــنِال د ــل بـــــ ــــ اجلَمـ  

    
ــو ـــــــــــــ خـيف ص ــك ـــــــــــــ عائـــا د   املُؤلِّفــــــــــــــ

ــــــــروم ابـــــــــن أَعـــــــــين    آجـ اأَلّفـــــــــ  حـــــــــني  

    
ــةُو ــعِ علـــــــــــــــــى اِ رمحَـــــــــــــــ   اجلَميـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــدءال أَوان وذا    ـــــــــــــــــــــــروعِ بـ الشـو  
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       ه وأنواع حد الكالمِ

ـــــــــد الكَــــــــــالمِ  ــظُ إِذحـ ـــــــــبي اللَّفــــــــ   ركـَّ

   ــد ــ يفيـــــــ ــه . عِبِالوضْـــــــ ــرب بنتـــــــ ــــــ العـ  

    
هقســــــــــــام ــ فَاســــــــــــم ثَالثــــــــــــةٌ أَ   ميكَــــــــــ

ــــرف كَقُـــــم فعـــــلٌ    حـو ــى ــلُ معنـــ   لَـــــم مثـــ

    
بِــــــاخلَفضِ فاالســــــم ـــــي قَــــــد أُخـ ـــــرِف عـ  

ــذاكَ    ــ كَـــــــ ــني  التَّنوينِبِـــــــ ــــــــرِفحـــــــ نصـي  

    
ــف أَو ــــــ لـــــــــى المٍ أَلـلُ اســـــــــمٍ عــدخ   تَـــــــ

ــــروفبِ وأَ    ــضِ حـ ــــذ اخلَفـــ ــا خـ ــلُ مـــ   أَنقُـــ

    
الم ــاف   وعلـــــــــــــــــــــى ربو يف وكـــــــــــــــــــ

ــن    ــــ مـــن و ــــ عـو وــاء ــاحفَظْ البـــــ إىل فَـــــ و  

    
ــــــــــف ضـ   للقَســـــــــــمِ أَحرفـــــــــــاً ِإلَيهـــــــــــا أَ

ــاء واوا    ــم وبـــــــــ ــاء ثُـــــــــ   فَـــــــــــاعلَمِ تـــــــــ

    
ــلُوالف ــني عــــــ ــوف بِالســــــ ـــــ سـأَو و بِقَــــــــد  

    تــــــــــاءو أَنيـــــــــــث ــــــــــد بِتســـــــــــكني تَ عـي  

    
احلَـــــــــرفليـــــــــلَ ال لَفـــــــــظٌ ود هبصـــــــــحي  

ـــــن بِقَــــــولِ فَخُــــــذ    عــــــي مــــــه مــــــا ي كتُبـي  

    
اإلعرابِ باب  

ــه ـــــ ـــــــم   إِعرابـ لـقَــــــــد ع ــاة حــــــ الن ــد   عنــــــ

ـــــــــم     ـــــــــرِ الكَلـ هم أَحــــــــــوالَ آخـغـــــــــيري   تَ

    
  ثــد ــد أَحـــــــــ ــلٍ قَـــــــــ ــــــــ عامـــيِريال غـــــــــ   التَّ

ــاً أَو أَ     ــون لَفظــــــــ ــديرا يكــــــــ   تــــــــــى تَقــــــــ

    
 نَصــــــــــبو فــــــــــعر هقســــــــــام   خفــــــــــضأَ

     ــزم ـــــــ ــاجـ ــردهن  ومــــــــ ـــــــ سـلــض   نَقــــــــ

    
 ــض ــــ اخفـو ــــــبِ فَلتَرفَـــــــعِ األَمســـــــاء انصـو  

    ــــــزم بِ ال جـــر ــــ ــمٍ يف اللّســـــــانِ العـ   الســـــ

    
ــعِ   ــب وارفَــــــ ـــــ انصـــالَ و ــزِمِ األَفعــــــ جــــــ   ولتَ

  همن مطلعـــــــي ففَـــــــاال خفـــــــض فيهـــــــا     
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  عرابِ مات اَإلِة عالب معرِفَبا
الرفعِ عالمات  

 ــــــــــع فـــــــــــعِ أَربـلرل المـــــــــــاتْفَضُـــــــــــ  عم  

   واو الفَــــــــــــرعــ او ــ اأَلفًــــــــــ ــمنونــــــــــ ـــــــــ قـ   اً أَ

    
ـــــــم فَسـ ةــم ــمٍ علــــــــى بِضَــــــ ــرد اســــــ   يفــــــ

      ـــــــــد األَعبـ جـــــــــاء   وجمـــــــــعِ تَكســـــــــري كَ

    
 بعـــــــــــرــلٍ ي ــث وفعـــــــــ أنيـــــــــ ــعِ تَ   وجمـــــــــ

    بــر ــرِه كَيضـــــــــــــ ــــــــــــ يف آخـ ــــــــــــــيء الشـ  

    
  مــــــــــل ـــــــــذَكَّرٍ سـ مـــــــــــعٍ مـيف ج ـــــــــواو   واـل

      ــــــــــم لـــــــــــن ع مـ لونــــــــــائ السـ ــولُ أَم   تَقـــــــــ

    
ــــــــــــ  مســـامٍ خ ــي أَبويف أَســـــــــــ   ة وهـــــــــــ

ــم وفــــــــــــو وذ     ـــــــــ خٌ حـ   و إِذ تُصــــــــــــحبأَ

    
ةـــــــــــــــــر َكبـم ةدفــــــــــــــــــرتُضــــــــــــــــــيفُها م  

    ةحضَـــــــــــرطـــــــــــابِ م لخل ــــــــــاء َغيِـــــــــــر ـي   لَ

    
ــاألَ  و ــى بِـــــ ــمٍ مَثنـــــ ــلُّ اســـــ ــــــص كُـــــ خـف ل  

     ــف ـــــ صـ ــلٍ و ــون يف فعــــــ ــه والنــــــ ـــــ فعـيف ر  

    
ــارع قَـــــــــــــد اتَّصـــــــــــــلْ  ــه مضـــــــــــ   بأَنـــــــــــ

ــــــلْ      صـــعٍ ح   بِـــــــه ضَـــــــمري اثـــــــنني أَو جمـــــ

    
ــ يتـاليــــــــــــاء الــــــــــــ وهكَــــــــــــذا ـــــــــ   ثتُؤنـِّ

ثـــــــــــــــــــاًبِهـــــــــــــــــــا إذا     ث مؤنَّ تُحـــــــــــــــــــد  

    
النصبِ عالمات  

ـــــةٌ     فَتحـ مــــــسصــــــبِ خلنل  ـــــف كَــــــذا األَلـ  

      فـــــــــذ نحـم نــــــــــونو يــــــــــاء ةكَســــــــــرو  

    
ــــــةُ لـــــــها فَالفَتحـلـــــــى اجعاســـــــمٍ ع دفـــــــرم  

ـــــــــد فَـــــــــتحِ تَكســــــــــري كَ وجمـــــــــعِ     احلُسـ  

    
ـــــــو سـم ـــــــب ضــــــــارِعاً نُصـم عــــــــالبِهــــــــا ف  

     ــه ــل بِـــــ ــــ تَّصـــواهالَـــــــم ي ــــ سـ ــــــب قـيف الع  

    



5 
 

ــــــــةُ اخلَمسـو ــــــــمها األَمســـــــــاء سـ ف بِـــــــــاألَل  

ـــــــلْ    ــ كَصـ ــف  ، اكَأَخــــــ ـــــ ــا ال تَختَلـ هــــــ   كُلُّ

    
   مـــــــــل سـ ـــــــــث ــعٍ مؤنـَّ ــر يف جمــــــــ   والَكســــــــ

ــظْ     ـــ ــأُ –كَعـ ـــ خـي- مــالكَل ــيات بِــــ ـــ العاصـ  

    
ـــــــــــــــى ويفواليــــــــــــــــاء يف اجلَمــــــــــــــــعِ  ثَنـ   املُ

       َقَِني   ذنـــــــــــا إِتَقـــــــــــولُ أَعـــــــــــط الطّـــــــــــارِ

    
احلَـــــــــو ذفــــــــص ــــــــةَاخلَ خـ األَفعـــــــــاال مسـ  

   ــذَف ــون فَلتُحـــــــــ ــــــــ ــ النـ ــاالتَ نكَلَـــــــــ   نـــــــــ

    
اخلفض عالمات  

ــد    ــضِ ثَــــــــالث قَــــــ ــةُ اخلَفــــــ ـــــ المـعت ــد ـــــ بـ  

       ـــــــــــةٌ تَلَــــــــــــت فَتحـو يــــــــــــاء ةفََكســــــــــــر  

    
 ــــــــرِف نصـم دفـــــــــرــمٍ م   فَالكَســـــــــر يف اســـــــ

     ــري ــعِ تَكســــــ ــرفتوجمــــــ ـــــ صـ فَــــــــاعرِف  

    
  مــل ـــــــــ سـ ــث ـــــــــ ــعٍ مؤنـَّ ــذاكَ يف جمــــــــــ   كَــــــــــ

     ــــــــم لـــــــــن ع مـ نــــــــاتــــــــظْ بِالبِي تَقــــــــولُ عـ  

    
 اليــــــــــــــــاءــعِاجلَيف و ـــــــــــــــى مــــــــــــــ يف املَُثنـو  

    حــال ـــــــــ الصـ ــر ــولُ ذكــــــــــ ــنا نيِتَقــــــــــ ـــــــــ سـ  

    
 األَ  كَمــــــــــا أَتَـــــــــــت ـــــــــة يف اخلَمسـمســـــــــــاء  

      ـــــــــــواء ــى السـ ــةً فيهــــــــــــا علــــــــــ ـــــــــ المـع  

    
   ــــــــــرِف نصـال ي ــه ــمٍ لَفظُـــــــــ ــا اســـــــــ يمـــــــــ   وأَ

    ــف ـــــــ ختَلـال ي ـــــــــه ـــــــــن فَتحـ عـ هفََكســــــــــر  

    
  اجلزم اتعالم

ــك  ـــــ السـو احلَــــــــذف ــاء   ونيف الفعــــــــل جــــــ

     ــون ــزمِ إِذ يكـــــــــــــــ ــــــــــــــ لجـــةً ل ــــــــــــــ المـع  

    
ــكَّنوافَ ــــــ ــرِ  سـ ــــــ اآلخـ ــــــــحيح ــلَ الصـ   الفعـــــــ

ـــــــــــزمهِم مضــــــــــــارِعاً    ــرِل يف جـ ـــــــــ لحاضـ  

    
ــإِن ــ فَــــــــ ــن نيكُــــــــ ـــــــ ــرٍ مـ ـــــــ ــتَ آخـ   المعــــــــ

ــيس إالّ      ــه احلَــــــــــذف لَــــــــ ــاجلَزم فيــــــــ   فَــــــــ

    
ــا    ــةُ األَفعــــــــالُ فَاحــــــــذف نونَهــــــ ـــــ اخلَمسـونَهـــــــــــا  وقولـــــــــــوا دهـــــــــــا كَلَـــــــــــم يزميف ج  
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  اتــــاملعرب

ــمانِ  ــا قســـــــــــــــ هـــــــــــــــ   واملُعربـــــــــــــــــات كُلُّ

ــذكورانِ      ـــــــــــ ــرابِ مـ ــمة اإلِعــــــــــــ   يف قســــــــــــ

    
   بــر ــات يعـــــــــ ــى بِاحلَركـــــــــ ــم أَتـــــــــ   قســـــــــ

    بعـــــــــــرم بِـــــــــــاحلروف ســـــــــــمكَـــــــــــذاكَ ق  

    
املعربات باحلركات  

ةْرفَعتَـــــــــــــــــــــفُكُـــــــــــــــــــــلُّ ما بِضَـــــــــــــــــــــم ه  

  ضُــــــــــــــــــــــــمه التَّقســــــــــــــــــــــــيمتَني أَولِ يف   

    
هــــــــــــا  ـــــــــــم يفوكُلُّ ــبِها بِــــــــــــالفَتحِ سـ    نَصــــــــــ

   ــــــــــم لـقَـــــــــــد ع و ةفضُـــــــــــها بَِكســـــــــــرخو  

    
ــا   جزمهـــــــــــــــ ــلوا ل ــــــــــــــ أَصـــــــــــــــــكونو االسـ  

ــم يقُـــــــــــــم بِـــــــــــــاحلَق مبطلونـــــــــــــا         كَلَـــــــــــ

    
مثنِ م   اقَــــــــــــد مضــــــــــــى ثَالثــــــــــــاواســــــــــــتَ

جمعهِــــــــــــــــــم     ــالمٍبِ ــا يف ســــــــــــــــ   إِناثــــــــــــــــ

    
  ــب ــــــــــ ــاً نُصـ ــــــــــ ومـد ةــر ــه بَِكســـــــــــ ــــــــــ إِنـَّ ف  

     ــائ ــــــ السـ ــط ــولُ أَعـــــــ ــبتَقـــــــ ــــــ ماتُحـ الت  

    
 ــــــــرِف نصـــــــــذي ال ي ــم الـَّ   وهكَـــــــــذا االســـــــ

     ــرِف ــــــ ــاً عـ ــه دومـــــــ ــــــ فضـيف خ ــة ــــــ بِفَتحـ  

    
عِ ــــــــــر املُضـــــــــــارِ آخـ ــــــــــذف اجـــــــــــزِم بِحـو  

ــة يف الو     ـــــــ ـــــــــرف علـَّ حـ ــان ــعِاإِن كــــــــ ـــــــ قـ  

    
املعربات باحلروف  

ــرِب ــرف أَعـــــــــ ــــــــ ــاً بِحـ ــم إّذ أَربعـــــــــ ــــــــ تَفهـ  

ــــــــــــةً    يـــــــــــــا تَثن معـســـــــــــــلَ ذُكـــــــــــــوراً جيم  

    
ـــــــــــــةَ مسـخو ــاء   وادرِ فَافقَــــــــــــــه األَمســــــــــــ

ـــــــــةَ    مسـخجــــــــــري  نَظمــــــــــاً  األَفعــــــــــالِ  و   تَ

    
ـــــــــــــــــــالنِ فَـــــــــــــــــــيفعالنِ  ـــــــــــــــــــرياً تَفعـ خـ  

   لـــــــــــــــــــونفعي و  لـــــــــــــــــــونضَـــــــــــــــــــريا  تَفع  

    
ــني ح وتَفعلــــــــــــــــ ــالِ صــــــــــــــــــالَ ــالِ األَفعـــــــــــــــــــــالُ فَهـــــــــــــــــــــذه  األَعمــــــــــــــــ ثـــــــــــــــــــ بامل  
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ـــــــــــــى ثنـ ـــــــــــــا املُ أَمـ ـــــــــــــه فعـر ف بِــــــــــــــاألَل  

أَجوفـــــــــــــانِ    ــــــــــــن نيـــــــــــــاثُ كَ مـ فــو   أَجـــــــــــ

    
فضُــــــــــهخو بِاليــــــــــاء يــــــــــثح  ـــــــــب نصـي  

ــا    ــاء بِهـــــــــــ ــربتَني كَمـــــــــــ ــــــــــ القـ ــذَب   أَعـــــــــــ

    
ثلُـــــــــــه مو  مـــــــــــعكورِ ج ــذُّ ــــــــــلم  إِن الـــــــــ سـ  

ــــــــيانِ    يف نَصـــــــــبٍ يف سـفـــــــــضٍ وخ ــــــــم لـع  

    
ـــــــــه نـــاً  بِــــــــــالواوِ لك ــع قَــــــــــد دومــــــــ ـــــــ فـر  

ـــــــن الواعظــــــــون أَبكــــــــى تَقــــــــولُ    مـ عـــــــم سـ  

    
ــةُواخلَ ــــــ مسـ ــاء ــبا األمســـــــ ــف نَصـــــــ ــــــ تَختَلـ  

   ــــــــــــه إِنـَّ ــاً نَصـــــــــــــبِها يف فَ ــف دومـــــــــــ ــــــــــ أَلـ  

    
ــا ورفعهــــــــــــا ـــــــــــذي بِواوِهــــــــــ ــم الـَّ ـــــــــ سـر  

ــت    ــها يف ووافَقَـــــ ــــ فضـــا خ ــد مـــــ ــم قَـــــ ــــ نُظـ  

    
ارفَــــــــــــعمســــــــــــةَ بِنــــــــــــونٍ واألَفعــــــــــــالِ خ  

   ــداه ـــــــــــــ ماعـو فــذ ــالِ وال احــــــــــــــ   تُبــــــــــــــ

    
الِــــــــاألفع باب  

ــا ــةٌ أَفعالُنـــــــــــ ــد ثَالثَـــــــــــ ــرب عنـــــــــــ ــــــــــ العـ  

ــاضٍ    ع مــــــــ ــارِ ــر مضــــــــ ــب وأَمــــــــ ـــــــ حتَسـي  

    
ــاضِ ــاً فَاملــــــ ــد دومــــــ ــى قَــــــ ــا أَتــــــ   مفتوحــــــ

   األمــــــــــرو جــــــــــزوم م ـــــــــش ـــــــــموحا كَعـ سـ  

    
ع واســـــــــــــــتَفتَحوا   األَفعـــــــــــــــالِ  مضـــــــــــــــارِ

   واحـــــــــــــدــــــــــــن ب مـ فــوايل أَحـــــــــــــر   تَـــــــــــ

    
ــة ــــــــــــــــ عـأَرب  ةــد ــــــــــــــــ ةْ زائـــموع   مســـــــــــــــــ

هـــــــــــــــــا أَنَيـــــــــــــــــت ويف    ــةْ كُلُّ ــــــــــــــ جموعـ م  

    
ـــــــــــــــــه ارفَعـومــــــــــــــــــاً ود ـــــــــــــــــر َغيـ   ال إِذا تَ

ـــــــــــبٍ    كَلَــــــــــــم جــــــــــــازِمٍ أَو بِناصـ  ـــــــــــر يـ  
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املضارعِ نواصب  
ـــــــبو انصـ كَــــــــي بِــــــــأَنالمِ وكَــــــــي و لَــــــــنو  

ــ والمِ    ـــــــــــــــــ حـجتّــــــــــــــــــــ  أَو دىبِح إِذَن و  

    
فــذاكَ أَحــــــــــــر ــا كَــــــــــ ــبِ إِن بِهــــــــــ جِــــــــــ   تُ

   واوٍ فــــــــــــــاءـــــــــــــبِ  بِــــــــــــــأَو أَو و فَلتَنصـ  

    
عِاملضار جوازم  

ـــــــا واجــــــــزِم بِلَــــــــم واجــــــــزِم بِلَمـ أَلَــــــــمو  

ـــــــــا كَــــــــــذا    ــالمٍ أَو أَلَمـ ــم مــــــــــراالْ بِــــــــ   تَــــــــ

    
  والـــــــــدعاء النّهـــــــــيِ يف بِـــــــــال واجـــــــــزِم

   إِن ـــــــن و همــــــــا مــــــــامـلــــــــى مع ـــــــواء السـ  

    
  وحيُثمـــــــــــا ومتـــــــــــى أَنّّّـــــــــــى كَـــــــــــذاكَ

   أَيبِ ذمــــــــــــــاإِ  و نــزِم ــاواجــــــــــــ   كَيفَمــــــــــــ

    
ين واجـــــــــــزِم ــأَ ــــــــــان أَو بِـــــــــ يـ أَ   كَـــــــــــذا بِ

ــعراً       ـــــ شـ ـــــــص خـ رِرتــط   إِذابِــــــــإِذا اضــــــ

    
  سماء باب مرفُوعات األَ

ــةْ   ـــــــ رفوعـةٌ مــبع ـــــــ ــامي سـ ــن األَســــــــ ـــــــ مـ  

هـــــــــــــــا    ــا وكُلُّ ــــــــــــــةْ يف نَظمنـــــــــــــ جموعـم  

    
ــلٌ ـــــــــــــــ فَفاعـ ــب ـــــــــــــــ نائـــلِ و ـــــــــــــــ لفاعـل  

ـــــــــــرٍ  واملُبتَــــــــــــدا    بـخ ـــــــــــع ـــــــــــلِمـ واصـم  

    
  كـــــــــانل اســـــــــمو  ثـــــــــيالت ــــــــر األُواملَ خـ  

      ــــــــــر اخلَبـ ــــــــــذ ــا خـ ــــــــــن أَبوابِهـــــــــ مـ إِن و  

    
تــــــــــــابِعاملَرفــــــــــــوعِ و هـــــــــــد ـــــــــــلْ عـ صـح  

ـــــــدلْ     بـ تَوكيــــــــد ثُــــــــم ــف   نَعــــــــت وعطــــــ

    
قسامه وأُنواعه علُ ؛الفا   أَ

ــــــــه فَ علـف عـــــــــدب ــــــــاء جـ ــــــــلُ اســـــــــم الفاعـ  

   ــــــــــــه يف نَقلـ فيـــــــــــــه ثابِـــــــــــــت فـــــــــــــعالرو  

    
  ــاة حــــــــ الن ـــــــــرف يف عـ ســــــــــماهــق ـــــــ طِّراسـ  

   رــاه ــرى فَظـــــــــ ــــــــ يـ ــاء ــمرا وجـــــــــ   مضـــــــــ
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رقــــــــــالَ املُصــــــــــطَفى فَظــــــــــاه إِن قُلــــــــــت  

  األَكــــــــــــــــــــابر يفقَــــــــــــــــــــهوبِاملثــــــــــــــــــــالِ    

    
املضمرِ الفاعلِ أنواع  

ــا ـــ ــذي أَمـ ـــ ــمرتَه الـَّ ضــــ ــا أَ ــا فَــــ ــر ثنــــ ـــ شـع  

ــو ضَـــــــــ     ــر  هبتُرنَحـــــــ ــن كَفَـــــــ ــــــ نا مـبــر   ضَـــــــ

    
ـــــــــع ت ـبــــــــــ ضر تَهـضَربــــــــــ  ضَـــــــــــ مـبتُمار  

ــ    ــذا بتُمرضَــــــــــ ــ كَــــــــــ ــارضَــــــــــ   بتُن اعلمــــــــــ

    
َضرب هـَضربــــــــــــــــــ وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغْ ه ناضـ  

   ــو ــرضَــــــــــــــــــبا ورضَــــــــــــــــ   نبربوا ضَــــــــــــــــ

    
  الذي مل يسم فاعله املَفعولُ

ــــــــــذَفت فـــــــــــاعال فَـــــــــــارفَع  إِن حـــــــــــو ذالـ  

   ــه ــولهِم  مفعولَــــــــ ــذا " كَقَــــــــ ـــــــ الشـ ـــــــــم شـ "  

    
علُــــــــــــهفو  ْضَــــــــــــملِ املاضــــــــــــي يـــــــــــن أَو مـ  

    كَســــــــــروملتَــــــــــزي مــــــــــا َقبــــــــــلِ األَخــــــــــري  

    
عٍ  و ــارِ ـــــــن مضــــــ مـ ــم ــا اســــــــتَفتَحواضُــــــ   مــــــ

   بِــــــــــه ، مــــــــــا و ــتَح ــري يفــــــــ ــلَ األَخــــــــ   َقبــــــــ

    
علِاالف نائبِ أقسام  

ـــــــــــدا  بـ رظَــــــــــــاه نيســــــــــــميف ق جــــــــــــاءو  

ـــــــــــدا       العـ ــــــــــر ؤسـتَقـــــــــــولُ يف احلُـــــــــــروبِ ي  

    
 رضـــــــــــــممفَاثنـــــــــــــا و ــــــــــــر  أَنَبتَـــــــــــــه شـ ع  

    ــو ــعنَحـــــ ــــ مـ ــرِبت ــ ضُـــــ ــَغررِبنا ضُـــــ ــــ يف الصـ   

    
ـــــــعـضُرِبـــــــ  مـ ت  تضُــــــــرِبـــــــع ضُــــــــرِبتُما مـ  

   اعلمـــــــــــــا كَـــــــــــــذا ضُـــــــــــــرِبتُم ضُـــــــــــــرِبتُن  

    
ــد ــــــ صـ ــع و ــــــ ت مـــد ــــــ ــد صـ قَـــــــ و ــد   ناأَفَـــــــ

   و ــرِب ــرِبوا ضُـــــــــــــــــ ضُـــــــــــــــــ ضُـــــــــــــــــــرِبا ون  
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  واخلرب املبتدأُ
ـــــــــــدا     بِاإلِبتـ ـــــــــــه فعـر أملُبتــــــــــــدا اســــــــــــمو  

ـــ      ــــــ ــاً بـ ــلٍ لَفظــــــــ ـــــــ ــن عامـ ـــــــ عـ هــر ـــــــ عـداو  

    
إِلَيـــــــــــــــه دســـــــــــــــنم اســـــــــــــــم ــــــــــــــر اخلَبـو  

   لَيـــــــــــــــــــــهع نطَبِـــــــــــــــــــــقم ــــــــــــــــــــه إِعرابـ  

    
  تَقـــــــــــــــولُ زَيـــــــــــــــد قـــــــــــــــائم يف الـــــــــــــــدارِ

ــوا الكُفّــــــــــــــــارِ      ــون مبغضــــــــــــــ   واملُؤمنــــــــــــــ

    
  قسمانِ املبتدأُ

ــى و ــو علــــ ــا قســــــمني هــــ ــرت مــــ ـــ أَظهـ ـــــر مـ  

   ومرضـــــــــــم وهــــــــــد ــــــــــي يف عـ اثنـ ــر ــــــــ شـ ع  

    
ــا ــن أَنـــــــــ ــت ونَحـــــــــ ــت أَنـــــــــ ــــــــ ــا أـَن   أَنتُمـــــــــ

   ــتُن ـــــــ أَنــــــــتُم أَنــــــ هـوو ـــــــع مـ ـــــــي مــــــــا هـه  

    
ــــــــم هـو ــــــــن هـقَـــــــــد أَ و ــبت ــــــ لمـــــــــا صـع  

ــولُ    ــت تَقــــــــــ ــت اآلن أَنــــــــــ ــا طبــــــــــ   فَهمــــــــــ

    
أقسام اخلرب  

هيف أَخبــــــــــــــــار تَنيســــــــــــــــمق دفَاعــــــــــــــــد  

    دفــــــــــــرفَم جـــــــــــــاءو  غَــــــــــــري دفـــــــــــــرم  

    
ــد تَقـــــــــــــــولُ ــائم زَيـــــــــــــ ــرادا قـــــــــــــ   إِفـــــــــــــ

   هــري ــعٍ ألَ وغَـــــــــــ ــــــــــ ــد ربـ   عـــــــــــــادا قَـــــــــــ

    
عــــــــــــلِلبتــــــــــــدا  أَو لفلمل ــع ـــــــــ مـ  ـــــــــــر اخلَبـ  

ــأْتي    ـــــــ كَــــــــــذا يـهو ــر ـــــــ أَو بِجـ بِظَــــــــــرف  

    
يـــــــــــــد  تَقـــــــــــــولُ ــاء يف زَ   الـــــــــــــدارِ  فَنـــــــــــ

    نـــــــــدهو  نـــــــــدعي  عبـــــــــداألَشــــــــــعارِ م  

    
جتَبــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــارِالو وذو ي نــــــــــــــــــوهب  

ــامِ وذو    ــب اخلصـــــــــــــ ــــــــــــ ذاهـ ــوه   أَخـــــــــــــ
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  ]باب[
   واخلرب على املبتدأ الداخلة العواملِ 

ــةٌ ــت إن ثَالثَـــــــــــــــ ــا دخلـــــــــــــــ   علَيهمـــــــــــــــ

غَ اســــــــــــــــتَحدثت    ـــــــــــــــتَ إليهمــــــــــــــــا راًيـ  

    
 كـــــــــــــــان إنأَو و علَمِاْفَــــــــــــــــ َظننــــــــــــــــت  

  فَـــــــــــــافهمِ هِنبـــــــــــــابِ يف أَتـــــــــــــى ومـــــــــــــا   

    
]ها خواتُوأَ كان[  

هـــــــــــا فَكـــــــــــانفعالســـــــــــمِ رل  ــــــــــر عتَبـم  

   ــو ــــ هـهـــــــا وــذاكَ امس ــــــب كَـــــ تَنصـ ــــــر اخلَبـ  

    
ــاوبا ــان بهــــــــ ــى كــــــــ ــبحا وأَمســــــــ   أَصــــــــ

  مصــــــلحا صــــــار بــــــات وظَــــــلَّ أَضــــــحى   

    
ــيس   ولَـــــــــــم وماانفَـــــــــــك ومـــــــــــازالَ لَـــــــــ

    فـــــــــتلَـــــــــ  يــــــــ  مو يـح رب  مـــــــــادامم  والتَـــــــــز  

    
ــــــــاحلا أَمســـــــــى تَقـــــــــولُ قـــــــــدا دون سـح  

   و  ــه ــها فَقســــــــ ــى منــــــــ ــا أتــــــــ ــدا مــــــــ ـــــــ أَبـ  

    
  ]إن وأَخواتُها [ 

ــس ــا يف إِن والعكــــ ــبا امسهــــ ــتَهر لنصــــ   اشــــ

ــا    ــدا كَمــــــ ـــــ ها بـــد جديــــــ ــع تَ ــر رفــــــ ـــــ اخلَبـ  

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــل وأَن إِن وبابهــــــــــــــــــــــــــــــــا لَعـو  

   ــت ـــــــن لَيــــــ لَكـكَــــــــأَ وـــــــلْ احفَــــــــظْ ن جـ   تُ

    
ـــــــــــــــقَر  يف املَجــــــــــــــــرِمني  إِن تَقــــــــــــــــولُ  سـ  

    لَيـــــــتمــــــــراً وع  ــــــب مــــــــا غائـو ضَــــــــرح  

    
  ]ظن  وأَخواتُها [  

و ــن ــاء ظَـــــــــ ــبي جـــــــــ ــــــــ ــ نصـ   ننياإلِثـــــــــ

ــا    ـــــــــ ــه كاـن ــولَني بِالنصــــــــــــبِ لَــــــــــ   مفعــــــــــ

    
ــه ــــــــ بابـو ــن ــــــــــبت ظَـــــــــ سـح ــت   خلـــــــــ

ــ    ــ هزَعمتُـــــــــــــــــ يتُـــــــــــــــــ ــت هرأَ   علمـــــــــــــــــ
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ــ ــ هوجدتُــــــــــــــ ــته اتَّخَذتُــــــــــــــ   جعلــــــــــــــ

قيــــــــــــلَ    نــــــــــــها وقَــــــــــــولُهم م عتـــــــــــم سـ  

    
ــولُتَ ــزالَ وحشــــــــــ   قَــــــــ ــت الغَــــــــ   اظَنيــــــــ

ــــــــورتَني  جعلـــــــــت كَـــــــــذا    نَقشـــــــــا  الصـ  

    
  ]عباب النت [  

ــت ــاً للمنعــــــــــوت النعــــــــ ـــــــــع دومــــــــ تبـي  

ــباً      يرفَــــــــــع  بِرفــــــــــعٍ أَو وخفضــــــــــاً  نَصــــــــ

    
ــف يف كَـــــــــــــذاكَ ــنكري التَّعريـــــــــــ ــــــــــ   والتـَّ

ــولُ    ـــــــــــر تَقــــــــــ بِا مـــرِك شــــــــــ ــري ملُ   احلَقــــــــــ

    
  ]ها قساموأَ املعرفةُ[ 

وهتســـــــــــــميف ق املُ االســـــــــــــمةــتَهِر   شـــــــــــ

ــةٌ    ــم معرِفَــــــــــ ــم قســــــــــ قســــــــــ ةنَ وــر ـــــــــ كـ  

    
ــــــــــــة يف رِفَـــــــــــــةٌمع مسـخ  ظـــــــــــــتفح  

   رــم ــا نَحـــــــــــــو فَمضـــــــــــ   وأَنـــــــــــــت أَنـــــــــــ

    
ــو ــد ونَحــــــ يــــــ ــةٌ زَ ــم مكّــــــ   علَــــــــم فَاســــــ

   ــو ــذا وحنــــــ ـــــ ــذي  هـ ــا والّــــــ ــبهم لمــــــ   انــــــ

    
ــا ــــــــــــــــف  اعتَـــــــــــــــــراه  ومـــــــــــــــ أَلـ المو  

ــولُ    ــــــــــــــــلُ ذا تَقـــــــــــــــ جـالر الغُـــــــــــــــــالمو  

    
ضَـــــــــــــفتَه ومـــــــــــــا ــــــــــــةْ ذي إِىل أَ عـاألَرب  

ــولهِم    ــوت كَقَـــــ ــــ ــىال صـ ــا فَتـــــ ــه مـــــ ــــ عـأَرو  

    
 ]كرة الن[  

إِن ــرِد و ــةً تُــــــــــــــ ــالنكرة معرِفَــــــــــــــ   بِــــــــــــــ

ـــــــــــــــــرة معرِفَــــــــــــــــــةً ياطالبــــــــــــــــــاً    تَبصـو  

    
ــــــــــه إِنـَّ ــــــــــه يف شـــــــــــائع اســـــــــــم فَ جِنسـ  

ـــــــــــداً يخُــــــــــــص ولَــــــــــــم    واحـ ـــــــــــه فسـبِن  

    
ــه ــــــــ ــا تَقريبـ ــه أَل مـــــــــ ــدخلُ علَيـــــــــ   تَـــــــــ

ــدخلٍ    ـــــــــــ ــولُ كَمـ ــدخلُ ذاكَ تَقــــــــــــ   املَــــــــــــ
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  ] العطف ابب[ 
ةــر شــــــ عيف و ــف طــــــ ــاتي الع ــلْ تَــــــ ـــــ مـلعل  

   واو فــــــــــــــــاءو ــم ـــــــــــــــلْ وأَم أَو ثُــــــــــــــ بـو  

    
ــن ــــــــ ال لكـــا و ــــــــ ــى ِإمـ ــ وحتّـــــــــ   ذكَرتُـــــــــ

ــلُّ    ــرف وكُـــــــــ ــــــــ حـ ــه طفُـــــــــ ع ــر ــــــــ فَسـم  

    
ــموا ــوف علــــــى حكُــــ ــاملَعطوف املَعطــــ   كَــــ

   ــه ــف يف علَيــــــ طــــــ ــذي الع ــروف بِــــــ   احلُــــــ

    
 ]باب التوكيد [  

ــأَو ــــــــــــــــ عِتبـ التَّوكيـــــــــــــــــــد لملــد ــــــــــــــــ   ؤكـَّ

    تَعريفَــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــه إِعرابـ ـــــــــــــــــد   ووكـِّ

    
ــالنفسِ ــني بِــــــــــ ـــــــــ العـكُــــــــــــلٍّ وــعِ و ـــــــــ أَمجـ  

ـــــــــــــــــــعِ وأَبتَــــــــــــــــــــعٍ فَــــــــــــــــــــأَكتَعٍ    أَبصـو  

    
  ]مه وحكُ البدلُ[ 

ــدل     ـــ عــــــلٍ يف البـفــمٍ و ــم كُــــــلِّ اســــ   وحكــــ

     ــه ــدلٍ منـــــــــ ــتَمل كَمبـــــــــ ــه اشـــــــــ ــــــــ كمـحل  

    
هـــــــــعٍ أَقســــــــــام يف أَربـ عـــــــــق سـلــــــــــى الن  

       ـــــــــق ــــــــن كُـــــــــلٍّ طَبـ لكُـــــــــلِّ مـم لإِبـــــــــدالُه  

    
ــــــن الكُـــــــلِّ فَقَـــــــطْ أَو تُبـــــــدلُ مـ عضــــــب   اـل

ــدالِ الغَلَــــــــــــــطْ      إِبــــــــــــ ــتمالٌ أَو بِ   أَوِ اشــــــــــــ

    
   ــه ــــــــ ثـَّ ــوكَ ح ــد أَخـــــــــ يـــــــــ ــدى زَ ــــــــ لهـكَال  

    ثُلثَــــــــــــه اجلِــــــــــــدار متـــــــــــد هـ نَحــــــــــــوو  

    
ــزنَتينوأَ ـــــــــــــــب حــــــــــــــ ينـ   بهــــــــــــــــا كُرو زَ

ــذامِ    ـــــ ــ حـ ــا  د هنــــــ ــت ذُنوبهــــــ غَــــــ ــد طَ   قَــــــ

    
 اتوبصنم اباألَب اءمس  

جـــــــاءمـــــــا األمســـــــاء يف و قَـــــــد ــــــب انتَصـ  

ــــةَ    مسـخ ةشـــــر ع مـــــا اعـــــرِفَن  ــــب حتَسـي  

    
ـــــــــدروا كرِهــــــــــا يف فَصـاملَفعــــــــــولَ ذ بِــــــــــه  

ــــــــرف فَمصـــــــــدراً    ــه نَوعـــــــــانِ والظـَّ   انتَبِـــــــ
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  واملُســــــــــــــــتَثنى والتَّميِيــــــــــــــــز واحلــــــــــــــــالُ

   وــم ــذا اللــــــــ اســــــ ــى املُنــــــــادى كَــــــ   يعنــــــ

    
ـــــذي كَــــــذا ـــــن الـَّ مـ ـــــه عــــــلُ أَجلــــــلْ الف صـح  

   هــو ـــــه املَفعــــــولُ ونَحــــ عـــظْ م ـــــلْ احفَــــ سـو  

    
ــرٍ  ـــــــــ بـخ ــع ـــــــــ يف مـ ــان ــم كــــــــــ   إِن واســــــــــ

  نَظَمنــــــــــــــــــا بابيهِمــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــاعلى   

    
تـــــــابِعاً املَنصـــــــوبِ  وــد ــــ ــــــلْ  قَـــــــد  عـ صـح  

   ــت ــف نَعــــــ طــــــ عو ــم أ ثُــــــ ــدتَ ــدلْ كيــــــ ـــــ بـ  

    
 ]به  املفعولِ باب[ 

ــع فَ قَـــــ قَـــــــد و لَيـــــــهعـــــــلُ عأَتـــــــى الف اســـــــم  

       ــــــــع مـنَصـــــــــباً ج فعـــــــــولٌ بِـــــــــهفَـــــــــذاكَ م  

    
ــابين   ــاً فَهــــــــــ ــت فارِســــــــــ ــو التَقيــــــــــ   نَحــــــــــ

ــادني     هـــــــــــى فَســـــــــ ذا الن ــت   ثُـــــــــــم التَقَيـــــــــ

    
ــمراً  ــاهراً ومضـــــــــــــــ ــموه ظـــــــــــــــ ــــــــــــــ َقسـو  

ــرا       ظهِــــ ــذي قَــــــد أُ ـــ ــر الـَّ   وقَــــــد مضــــــى ذكــــ

    
ــــــــــــــلْ: يف قســـــــــــــــمتَني  همضـــــــــــــــمر تَّصـم  

ــــــــــلْ    ــــــــــأتي املُنفَصـ يـ نيســـــــــــمالق يثـــــــــــانو  

    
ــ ـــــــ فَعـ  ــر ـــــــ شــــــــــي ع يف اثنـ ــال ـــــــ تَّصـدوا مد  

       ــــر ــقاكَ بـ ــ نا ســـق ــذا اســـ ــقين كَـــ ــي اســـ ــ هـو  

    
ــق ـــــــــ ســـع  اك ـــــــــ ــقمـ ـــــــــ ــقاكُما سـ ـــــــــ سـاكُم  

      ســــــــــــاجِم ــقاه ـــــــــ سـ ــقاكُن ـــــــــ ــذا سـ   كَــــــــــ

    
 مــــــــــــــــقاه ما ســـــــــــــــــقاه ــــــــــــــــقَيتُها سـ سـ  

    مِإلَينــــــــــــــا قــــــــــــــاد نـــــــــــــقاه ـــــــــــــن سـ مـو  

    
ــــــــــلْ  ــــــــــذي انفَصـ ــــــــــدد الـَّ يف العـ ثلُـــــــــــه مو  

ــاكَ      ـــــــــــ يـ إِ ــا و يانــــــــــــ ــاي إِ ـــــــــــ يـ ــتَملْإِ   اشــــــــــــ

    
ـــــــــــــــاكُم يـ ياكُمــــــــــــــــا إِ ـــــــــــــــع إِ مـ ـــــــــــــــاك يـ   إِ

     ــاكُن ــــــــــ يـ ــذاكَ إِ ــد أُكَـــــــــــ ــمقَـــــــــــ ــــــــــ خاصـ  

    
ــا   ياهـــــــــــــ ــاه إِ ــــــــــــ يـ ــذاإِ ــا كَـــــــــــــ ياهمـــــــــــــ   إِ

     ــــــــم ــــــــا هـ يـ إِ ــل بِ ــــــ صـ مـــــــــا   وافهو هـــــــــنو  
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املصدر باب  
ــدر اإلِ ــبتَه واملَصـــــــ ــــــ ــــــــذي نَصـ ــم الـَّ   ســـــــ

     فتَهــر ـــــــ ــذي صـ ـــــــ ــلِ الـَّ ــث الفعــــــــ ـــــــ يف ثالـ  

    
    قَــــــــع و ــــــي لَفظـ ســـــــمنيلـــــــى قع هـــــــوو  

     ــع ــلُ رفَـــــــــ ــاً إِذا الفعـــــــــ ــولهم رفعـــــــــ   كَقَـــــــــ

    
ــوِي إِن أَتـــــــــى املَعنـــــــــى فَقَـــــــــطْ    ــــــ عنـمو  

طْ     ــالغَلَ ــاً بِــــــــــ ــت وقوفــــــــــ ــه ُقمــــــــــ   مثالُــــــــــ

    
َظر ابكَانِباَلْم فظَرانِ وماَلز ف  

ـــــــرا  لــــــــى مــــــــا ذُكـســــــــمانِ عق ـــــــرف   والظـَّ

  نَصـــــــــــبهما دومـــــــــــاً بِفـــــــــــي مقَــــــــــــدرا      

    
ــدا   ــاً وغــــــ ــو حينــــــ ــانِ نَحــــــ   ظَــــــــرف الزمــــــ

ـــــــــــــــــدا       أَمـو كــــــــــــــــــرةبو ةغُــــــــــــــــــدوو  

    
ــــــــــــــــــــةً تَمـاً عــــــــــــــــــــد أَبـــــــــــــــــــــباحا و صـ  

       مســـــــــــاء كَـــــــــــذا اليـــــــــــومهالحـــــــــــا و  

    
ــةَ ا  ــحراً والليلــــــــــــــ ـــــــــــــ ســـمِ درِو   واعلَــــــــــــــ

ــــمِ        افهـو ــت ــد علمـــ ــى مـــــا قَـــ ــس علـــ ــ قـو  

    
ـــــــذا  وحـ نــــــــدع املَكــــــــانِ نَحــــــــو ظَــــــــرف  

زا     ــدام إِ ــم قُــــــــــ ــت ثَــــــــــ   وفَــــــــــــوقَ تَحــــــــــ

    
  وراو اًوهكَـــــــــــــــــذا تلقـــــــــــــــــاء خلفـــــــــــــــــ 

    نـــــــا إِمـــــــامهــــــي اشـــــــُكرا احفَـــــــظ أُخـو  

    
  الِحلَباب ا

 مانبـــــــــه ــــــــروا بِاحلـــــــــالِ مـــــــــا قَـــــــــد فَسـو  

ــ    ـــــن هيئَــــ مـ مــز ــالِ التَــــ   ة والنصــــــب يف احلــــ

    
 ةــــــــــــــــر احلـــــــــــــــــالُ إِالّ نَكـ كـــــــــــــــــونال يو  

ةً        واألَصـــــــــــــلُ أَن تُــــــــــــــؤخره  وفَضـــــــــــــلَ

    
ــةْ    وصــــــــــاحب احلــــــــــالِ يكــــــــــون معرِفَــــــــ

ــه أَو     ـــــــــ يف لَفظـــوه ةْ خصصــــــــــ ــفَ ـــــــــ بِالصـ  

    
  كَقــــــــــــولهِم جــــــــــــاء األَمــــــــــــري راكبــــــــــــا    

    هنَحـــــــــــــوبـــــــــــــاوــــــــــــداً تائ ـي   لَقيـــــــــــــت زَ
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 ]التمييزِ باب [  
  بِاســـــــــــــــمٍ آت ــوا التَّميِيـــــــــــــــز   وعرفـــــــــــــ

    ــذَّوات ــــــــــــــ ــهمِ اـل ــراً لمبـــــــــــــــ ــــــــــــــ فَسـم  

    
ــب ــــــ انصـو ــني   خنـــــــــدقا ه نَصـــــــــب أَربعـــــــ

   و رــار ع ــد يف النهـــــــ يـــــــ ــب زَ ــــــ ــاانصـ   قـــــــ

    
 ــظ ــري لَفــــــــــ ــرة وال يكــــــــــــون غَــــــــــ ـــــــــ نَكـ  

ــؤخره     ــلَةً علَيـــــــــــــــك أَن تُـــــــــــــ   وفَضـــــــــــــ

    
  تاساَل ابب اءن   ثْ
ــإِالّ وتَـــــــــــال    واســـــــــــتَثنِ يف القَـــــــــــولِ بِـــــــــ

ــال       ــــ خـو ــواء ــــ ــوى سـ ــــ ــوى سـ ــــ سـ ــري   غَـــــ

    
ثنِ بِ ــتَ ــــــــداوحاشـــــــــا وهكَـــــــــذا اســـــــ عـ  

ــــــــــــددا      العـ دتإِن أَر ثَمـــــــــــــان فَهـــــــــــــي  

    
إالّ   املستثنى بِ

ــــــــــــبا    نصـأَن ي قُــــــــــــهفَمــــــــــــا بِــــــــــــإِالّ ح  

    م ــم ــالم تَــــــــــــ ــاإِذا تَــــــــــــــرى الكَــــــــــــ   وجبــــــــــــ

    
ــال  ــر الكَــــــــ ــل وإِن تَــــــــ ـــــــ فيِ اكَتَمـــالن   م بِــــــــ

ــدل      ــــــــــ أَوِ البـ هــب ــه نَصـــــــــــ ــه فيـــــــــــ   فَالوجـــــــــــ

    
ــــــــــلِ    كامـ غَـــــــــــري الكَـــــــــــالم ــــــــــك إِن يـو  

ــــــــــــــــــلِ    وامـبِالع اإلِعـــــــــــــــــــراب ــــــــــــــــــه فَوجهـ  

    
ــــــــــــ تَقـــــــــــــولُ قـــــــــــــاَم القَـــــــــــــوم إِالّ مـراع  

   لَـــــــــــــــم يإِالّ قُـــــــــــــــمِو ــــــــــــــخْ القَـــــــــــــــوم راصـ  

    
و  ــوم ـــــــــــ ــمِ اليـ ــم يقُــــــــــــ ــد لَــــــــــــ ـــــــــــ ـي   إِالَّ زَ

ــ وال     ـــــــــــــــ رىيـ ــر ـــــــــــــــ يف البـ ـــــــــــــــــيد إِالَّ صـ  

    
  ]ها املستثنى بغري وأَخوات[  

   جـــــــــــرور ــوى م ــــــــ أَو سـ ــري غَـــــــــ ــا بِ   ومـــــــــ

    ــري ــــــــــــيء غَـــــــــــ الشـ  ــذكور ــــــــــ مـ هــــــــــــر جـ  

    
ــــــــــع مـو ةاملَشـــــــــــهور ــــــــــوى أَلفاظُـــــــــــه سـ  

    ضَـــــــت مقَـــــــد م ــــــواء ــــــوى سـ سـةــطور   ســـــ
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  ]وأخواهتِا  حاشااملستثنى بِ[ 
ــئت بحاشــــــــا   ـــــ ثنِ إِن شـ   وخــــــــال  واســــــــتَ

ــال       ــا تَـــــــ ــر مـــــــ ــــــ جـــب و ــــــ انصـــدا و ــــــ َأو بِعـ  

    
ــرا    ــــــ مـــا ع ــوم حاشـــــــ ــام القَـــــــ ــولُ قـــــــ   تَقـــــــ

ــــــــــــرٍو     مـجـــــــــــــازَ عاقـــــــــــــراوو نفَـــــــــــــاعلَم  

    
   باب ال  

ــري مـــــــا تَنـــــــوينِ      ــــــن غَـــــ ــب بِـــــــال مـ ــــ انصـو  

ــــــــــــــراً كَ    ت منكـَّ ــــــــــــــر ــ"  إِن باشـ ــــــــــــ تـني "  

    
 ةركَــــــــــــــرم هعــــــــــــــدلَــــــــــــــم تَكُــــــــــــــن ال بو  

ــولهِم     ــرة كَقَـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــوقَ املَقبـ   ال دار فَـــــــــــــــ

    
ــــــــــرِ امسهـــــــــــا     بـــــــــــوا إِن لَـــــــــــم تُباشـأَوجو  

ــا     ــرارِ ال يف نَظمهــــــــــ ــع تكــــــــــ ـــــــــ مـ ــع   الرفــــــــــ

    
  ــر ت ولَـــــــــــــم تَـــــــــــ رــر   انفصـــــــــــــاال أَو كُـــــــــــ

ــاال      ــاء واإلِعمـــــــــــــــ زوا اإلِلغـــــــــــــــ ــو ــــــــــــــ جـ   فَ

    
  ــر ــرة وال نَفَــــــــــــ ــي زُمــــــــــــ ــال بِقُربــــــــــــ   كَــــــــــــ

   ــالم ــدنا وال  والغُـــــــــــــــــ ــرعنـــــــــــــــــ   وتَـــــــــــــــــ

    
   ابى املُبادن  

ــانِو ــاد اثنــــــــــ ــ : ِإن ينــــــــــ ــرد علَــــــــــ   ممفــــــــــ

ــذي أَوِ    ـــــــــ ــنكريه الـَّ ــد تَــــــــــ ــم بِالقَصــــــــــ   تَــــــــــ

    
ــابنِ ــ علـــــــــــى ضَـــــــــــمٍّ  فَـــــــــ ــوينِتَال بِـــــــــ   نـــــــــ

    ــــــــــــــظْ بِلـــــــــــــــني عـ يـــــــــــــــد   كَقَـــــــــــــــولهِم يازَ

    
   عــــــــــــــــــــدودمــــــــــــــــــــا ثَالثَــــــــــــــــــــةٌ مةدونَه  

ـــ      ــم تَكُـــــــــــ ــرة ولَــــــــــــ ـــــــــــ ننَكـ ةقصــــــــــــــودم  

    
ــه اشــــــــتَ     ــذي بِــــــ ـــــ   بهكَــــــــذا املُضــــــــاف والـَّ

      هــب ــــــــ ــدا أَن تَنصـ ــــــــ كُـــــــــــلٍّ يف النـ ــق ــــــــ حـو  
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عولِ لَأجله ملَباب ا   فْ
رــد ــب واملَصـــــــــ ــــــــ ــى إِن انصـ ــهألَ أَتـــــــــ ــــــــ جلـ  

ــلٌ    ــان فعـــــــــــــ ــةً وكـــــــــــــ ــــــــــــ ــه علـَّ ــــــــــــ علـفل  

    
ــولهِم ــام كَقَـــــــــــــ ــى قـــــــــــــ ــالال الفَتـــــــــــــ   ِإجـــــــــــــ

   ة ــيب ـــــــــــــــ شـ ل ــل ــاال حهنصــــــــــــــــ   األَجيــــــــــــــــ

    
عولِ معه ملَباب ا     فْ

ــــــــن بيـــــــــانِ يف ذَكَـــــــــرت وامســـــــــاً ــــــــه مـ عـم  

   ــال ــت فعـــــــــ ــولٌ ذاكَ فَعلـــــــــ ــــــــــه مفعـــــــــ عـم  

    
 ـــــــه صـــــــــبِ إِعرابـومـــــــــاً بِالنقَـــــــــد د قَـــــــــعو  

   ـــــــرت كَسـ الفُــــــــراتـــــــس و ن قـيــــــــام ع ـــــــر بـ  

    
فُوضَات من املَباب ا   سماء ألَخْ

 ـــــــع مـ بِــــــــاحلَروف يف األَمســــــــاء اخلَفــــــــضو  

ضـــــــــافَة أَو جـــــــــاء خفـــــــــض بِـــــــــال         تَّبعإِ

    
ــــــا احلَـــــــروف مـــــــا عرفـــــــت مســــــــبقا     أَمـ  

ــــــــــــــذْ    مـ بر واونـــــــــــــــذُ أَُ ومقـــــــــــــــاوحل  

    
ضــــــــــــــافَ    ةْوقَــــــــــــــدروا املَخفــــــــــــــوض بِاإلِ

   ــالال ــوبِــــــــــ ــك مِ نَحــــــــــ ـــــــــ ــةْ مالـ   اخلالفَــــــــــ

    
ــــــــــــن مـــــــــــــا أَتـــــــــــــى بِمـو ــــــــــــه نـميف افهو  

ــــــــــــةْقْكَربنـــــــــــــا ارزُ    اجلَنـ نـــــــــــــا نَعـــــــــــــيم  

    
  

 متت حبمد ا  
  تسعٍ وعشرون واربعمائة وألف السادس من شعبان عاميف 

   اجلملبن حممد بن قاسم حممود  أبو يعلى :نَظمها 


